
 
 

Učencem 6. in 7. razredov 

 

Dragi učenec, draga učenka, 

 

čas, ko poteka pouk na daljavo, je tudi čas, ko ne moreš v knjižnico, da bi si 

izposodil/izposodila knjige. Vendar to ni izgovor, da ne moreš brati. Še vedno 

lahko prebereš knjige za BZ.  
 

Bereš lahko knjige, ki si si jih izposodil/izposodila, preden so se knjižnice zaprle,  

knjige z domačih knjižnih polic, knjige, ki so jih prebirali tvoji starši ali stari starši, 

tudi revije in seveda e-knjige, ki jih je na spletu zmeraj več.  

 

Kaj storiti, da bo knjiga pristala na seznamu prebranih knjig za bralno 

značko? 

  
1. Izberi si knjigo, ki je še nisi prebral/prebrala, in jo preberi.  

2. Po prebrani knjigi: 

- Izpiši podatke o knjigi (avtor, naslov, založba, kraj in leto izdaje). Za 

elektronsko knjigo napiši, na katerem spletnem mestu si jo našel/našla 

(lahko kopiraš URL naslov). 

- Napiši, od kod si knjigo dobil/dobila (npr. v knjižnici, doma, na spletu). 

- Na kratko (največ pet povedi) napiši, o čem govori knjiga. 

- Napiši, zakaj bi knjigo/ne bi knjige komu priporočal/priporočala. Ne 

pozabi utemeljiti (največ pet povedi).    

- Če rad/rada rišeš, nariši kaj v zvezi z vsebino knjige. 

 

Seveda lahko uporabiš tudi svojo domišljijo – napišeš/narišeš kar koli v zvezi z 

vsebino knjige (npr. nadaljevanje zgodbe, pismo izbrani književni osebi, strip, 

pesem, uganko, kviz, rebus …) – vezano na besedilo. 

 

3. Zapisano po navodilih v 2. točki  pošlji kot priponko  



(dokument v wordu – BRALNA ZNAČKA) na naslov: 

zdenka.izanc@guest.arnes.si.  

Ne pozabi napisati imena, priimka in razreda. Napiši še, koliko knjig si za 

bralno značko že predstavil v tem šolskem letu svoji učiteljici in katere 

(naslov knjige). 

 

Deli svoja mnenja, priporočaj knjige, ki si jih prebral/prebrala,  

kje si jih našel/našla … Prenesi bralni virus na svoje prijatelje/sošolce/domače … 

 

 

 

V primeru nejasnosti lahko napišeš vprašanje na zgoraj navedeni naslov in z 

veseljem ti bom kmalu odgovorila.  
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